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Anledning till förundersökningen 

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om 
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en 
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera 
åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra 
det, försöka mildra konsekvenserna. 
 
Förundersökningen är beställd av processägare Ulf Bergholm. 

Beställning/uppdrag 

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder 
och sakkunnigutlåtande. 

Byggnad 

Byggnaden är en villa i ett och ett halvt plan som är uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnadens 
brandtekniska klass kan inte bestämmas.  

Beskrivning händelse  

 
 Senare ropade kvinnan som fortfarande befann sig 

i sängen att det brann. Mannen bar/släpade ned kvinnan på bottenvåningen men fick inte ut henne 
ur byggnaden.  
 
Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades kraftig brand på andra våningen, insatsen 
påbörjades och kvinnan hämtades ut av rökdykare. Branden var enligt insatschefen så kraftig på 
ovanvåningen att fortsatt rökdykarinsats var omöjlig. Trappan upp till andra våningen hade brunnit 
av.   

Beskrivning skador  

Byggnaden blev totalförstörd, dels av branden och dels av de rivningsmoment som genomfördes av 
en grävmaskin i samband med släckningen, foto 1-2. 
 
En person har avlidit i samband med branden och en person fördes skadad till sjukhus. Den skadade 
personen är enligt uppgift från polisen inte kvar på sjukhuset då förundersökningen skrivs.  

Trolig orsak  

Brandens orsak har inte gått att fastställa. Det finns uppgifter som lämnats av en av de boende om 
att en värmare eller liknande placerats i eller vid sängen för att torka upp sängkläder och värmare har 
sedan lämnats utan övervakning. Branden kan ha startat pga ett fel på apparaten eller så kan den ha 
kommit i kontakt med sängkläderna och värmt upp dessa så att antändning skett. 
  



 

  

 

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 

Utredaren föreslår ingen vidare utredning men ser gärna att Räddningstjänsten Syd fortsätter interna 
diskussioner kring val av metod och taktik vid bränder där personer omkommit eller är svårt 
skadade. När hela byggnaden raseras för att genomföra en effektiv, miljövänlig släckning blir det i 
princip omöjligt att genomföra en utredning av orsak och förlopp baserat på annat än eventuella 
vittnesuppgifter. Det omöjliggör eller försvårar också en polisiär brottsutredning av platsen. 
 
 
 
 
Lund 2017-05-02 
 
 
 
Anna Andersson Carlin 
Brandingenjör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2017/01877 
Polisrapport 5000-K444337-17  
Besök på plats 2017-04-18 
 
  



 

  

 

 
Foto 1 visar resterna av byggnaden  
 

 
Foto 2 visar resterna av byggnaden 
 




